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QUYÉT ĐỊNH
về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000
một phần khu dân cu- phường 14 và phường f
DÂN QUÂN 7
PHÒNG TÀ! NGUYÊN VÀ MÓI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CH^Ị^ VĂN Ỉ)EN
Căn cứ Luật Tô chức Hội đông nhân dân và Uy bafttháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 cua
Chính phù vè lặp, thấm định, phê duyệt và quân lý quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ phô duyệt điều chinh Quy hoạch chung xây dựng thành phố
Hồ Chi Minh đến năm 2025;
Càn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của
Bộ Xây dựng quy định hồ sơ cùa từng loại quy hoạch đô thị;
Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 cùa
Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỳ
thuật đo thị:
Căn cử Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của
Bộ Xảy dựng về ban hành “Quy chuân kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch
xây dựng”;
.

Căn cứ Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của
Uy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp
thông tin về quy hoạch dô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cír Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 nàm 2011 của
Uy ban nhân dân thành phô vê lập, thâm định và phê duyệt quy hoạch dô thị (rền
dịa bàn thành phố Hồ Chí Minh:
Căn cử Quyết định số 5191/QĐ-UBND ngậy 29 tháng 11 năm 2008 cúa
Uy ban nhàn dân thành phố vè phê duyệt đồ án điều chinh quy hoạch chung xây
dựng quận 4:
Càn cứ Quyết định số 5729/QĐ-ƯBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 cùa
ủy ban nhân dân TP về phê duyệt nhiệm VỊ1 điều chinh quy hoạch phân khu tỳ lệ
1/2000 một phần khu dân cư phường 14 và phường 15, quận 4:

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2813/TTrSQHKT ngày 06 Iháng 9 năm 2012 (nhận ngày 21 tháng 9 năm 2012) về phê
duyệt đồ án điều chình quy hoạch quy hoạch phàn khu tỳ lệ 1/2000 một phần khu
dân cư phường 14 và phường 15, quận 4,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt đồ án điều chinh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 một phần
khu dân cư phường 14 và phường 15, quận 4, với các nội dung chỉnh như sau:

1. Vị trí, diện tích và giới hạn khu vực điều chính quy hoạch:

- Vị trí khu vực quy hoạch: một phần phường 14 và phường 15, quận 4.
- Diện tích khu vực quy hoạch: 20,068 ha.
- Giới hạn khu vực quy hoạch:

+• Phía Đông : giáp đường Xóm Chiếu và hèm 181 Xóm Chiếu.

+■ Phía Tây

: giáp dường Tôn Đàn (đường Bắc - Nam dự phóng).

+- Phía Nam : giáp đường Tôn Thắt Thuyết và kênh Tẽ.
+ Phía Bắc ’: giáp đường Vĩnh Hội.

2. Cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch: Ban Quàn lý đầu tư xây dựng
công trình quận 4.

3. Đon vị Iir vấn lập đồ án quy hoạch: Viện Quy hoạch xây dựng
(thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh).

4. Danh mục các bản vẽ đồ án quy hoạch:

- Bãn đồ vị trí và giới hạn khu dấl, tỷ lệ 1/5000.
- Bân đồ hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, giao thông và đánh giá quỹ đất
xây dụng, tỷ lệ 1/2000.

- Các bản đỏ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỳ thuật và ô nhiễm môi trường,
tỷ lệ 1/2000.
- Sơ đồ cơ cẩu phân khu chức năng, tý lệ 1/5000.
- Bân dồ quy hoạch tồng mặt bằng sử dụng đất, lý lộ 1/2000.

- Ban dồ qu) hoạch giao thông, tỷ lệ 1/2000.
- Bán dồ chì giới đường đỏ và chì giới xây dựng, tý lệ 1/2000.
- Bân đồ tồ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỳ lệ 1/2000.
- Các bản đò quy hoạch hệ thống hạ tầng kỳ thuật và vệ sinh môi trường,
tý lệ 1/2000.

- Bản dồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỳ lệ 1/2000.

5. Tinh chất của khu vực quy hoạch: Chức năng chính là khu dân cư hi
hữu cái tạo kết hợp xây dựng mới. trong đó bố trí trung tâm thương mại - dịch \
cóng viên cây xanh và các công trình công cộng càp dơn vị ờ.
6. Dự báo quy mô dân số, cơ cấu sứ dụng đất, các chí tiêu quy hoạch
dụng đất, hạ tằng xã hội, hạ tầng kỳ thuật đô thị của khu vực quy hoạch:

6.1. Dụ- báo quy mô dân số: đến năm 2015 là 15.000 người (dân sổ hi
trạng thống kê tháng 4 năm 2009 khoảng 12.583 người).
6.2. Cơ cấu sir dụng (lất của khu vực quy hoạch:

Loại đất

STT

Diện tích

Tỳ lý

(ha)

(%)

A

ĐÁT ĐƠN VỊ Ó

15,998

79,72

I

Đất nhóm nhà ó'

6,270

31,24

01

Đầl nhóm nhà ờ hiện hữu cai tạo

2.710

13.50

02

mới

1.520

7,57

03

Đất nhóm nhà ớ trong các khu hỗn hợp

2.040

10.17

li

Đất cóng trình dịch vụ cấp đơn vị ổ‘

2,686

13,38

01

Đất hành chinh

0,039

0,19

02

Dầt giáo dục

0.666

3,32

Dất nhóm nhà ờ hiện hữu cãi tạo két hựp xây

+ Trường mâm non

0,230

■1 Trường tiên học

0,436

02

Đẩt văn hóa

0.032

03

Đất y tể

0.016

0.08

04

Dát thương mại - dịch vụ

1.933

9.63

III

Đất cây xanh sử dụng công cộng

1,530

7,62

IV

Đắt giao thông

5,513

27,47

B

DÁT NGOÀI ĐƠN VỊ Ờ

4,070

20,28

I

Dất tôn giáo

0,127

0,63

11

Đất giao thông đối ngoại

1,203

5,99

III

Kênh rạch

2,740

13,65

20,068

100,00

Tồng cộng

6.3. Chí tiên sir dụng đắt, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vục
quy hoạch:
STT

A

B
c

Đon vị tính

Loại chì tiêu

Chi' ticu sử dụng đẩt toàn khu
Chỉ tiêu đất đơn vị ờ trung

Nhiệm vụ quy
hoạch phân khu
dưọc duyệt

Đồ án qu)

hoạch
phân khu

m2/người

13,38

13,38

m2/người

10,7-11,5

10,67

bình toàn khu
Các chi tiêu sir dụng đất trong các đon vị ở

- Đất các nhóm ihà ở

m2/ngưởi

5-6

4.18

- Đất công trình dịch vụ dô thị
cấp đơn vị ờ

m2/ngưởí

1.2- 1.5

1.79

m2/ngưởi

0,42

0.44

m2/ngưởi

1.1 - 1.3

1.02

m2/người

3.0 - 3.4

3,68

Trong dó, đất giáo dục

- Đẩt cây xanli sử dụng công
cộng
- Đất giao thông
+ Tính den dường cấp phân
khu vực

” Tính đến dường cấp khu

km/ km2

94,74

vực

D

Các chi tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thi

Tiêu chuẩn cấp nước

Lít/người/ngày

180-200

180

Tiêu chuẩn thoát nước

Lít/người/ngày

180-200

180

Kwh/người/năm

1.000 - 2.000

2.500

kg/người/ngày

1.0- 1,2

1,2

Tiêu chuẩn cẩp điện
'riêu chuẩn rác thài, chất thái

E

Các chì tiêu quy hoạch kiến trúc

%

Mật độ xây dựng

Hệ số sir dụng dất

30-70
3,5

Tầng cao xây dựng

Tối da

tầng

35

(theo thông lư
33/2009/TT-BXD)

Tối thiểu

tầng

2

Ilệ sổ sử dụngdất

0.1 - 12

6.4. Bảng tồng họp chí tiêu sù' dụng đất quy hoạch đô thị một phần
phường 14 và phường 15:
Chì tiêu sir dụng đất quy
hoạch đô thị

Cơ cẩu sử dụng đất

Đơn vị ờ
Loại đất

1. Đất đon vị ở
l.ỉ. Đất nhóm nhà ờ

+ Đất nhóm nhà ờ trong câc khu hồn
hợp
1.2. Đất công trình dịch vụ cấp don vị ở

Đom vị ỡ I
(diện tích:
6,78ha;
quy mô
dàn
số:4.575
người)

1332

...X
1 ân ị
cao
tối ơ
(tầng

9,68

2,91
40

/.332

1,136

MDXD
tối đa
(%)

30

2,48

0,248

40

4

- Đất dịch vụ thưong mại xây dựng mới
(nằm trưng hỗn hợp )

0.888

25

30

5

1

1.3. Đất cây xanh sử dụng công cộng,
mặt niróc
1.4. Đất giao thông

2. Đất ngoài don vị ờ

2.1.Đất tôn giáo hiện hữu (chùa Hưng

0,820

1,79

1,142

2,50

2,350
0,007

1,203

2.3. Đất kênh rạch (Kênh Tè )

1,14

1. Đất đon vị ỏ'

6,43

10,89

2,228

3,77

1.1.Đất nhóm nhà ỏ'
- Đắt nhóm nhã ở hiện hừu cài lạo két hợp

1.52

70

- Đẩt nhóm nhà ờ trong cảc khu hồn hợp

0.708

50

1.2. Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ớ

1,077

XD mời

người)

4,430

Chi tiếu sử
dụng dất
(írr/người)

- Đất giáo dục hiện hừu (Trường tiêu học
Đống Da)

Long)
2.2. hất giao thông dối ngoại

Đom vị ô'
11 (diện
tích:
6.94ha;
quỵ mô
dân
số:5.9O3

Điện
tích
(ha)

- Đất vãn hóa (xây (lựng mới nhà văn hứa
phường 15)
- Đất dịch vụ thương mại xây dựng mới

1.3. Đất cây xanh sứ dụng công cộng,
mặt nước
1.4. hất giao thông

2. Đất ngoài đom vị ờ
2.1. Đất tôn giáo hiện hữu cải tạo (chùa

Linh ỉìưư. chùa Pha Minh, núi Ngữ Hành)
2.2. Đất kênh rạch

20
20

1,82

0,032

50

4

1.045

35

20

5

1

0,19

0,32

2,967

5,03

0,51
0,12
0,39

1. Đẩt đon vị ỏ'

1.1. Đẩt nhóm nhà ở

Don vị ở
III(diện
tích:
6,348: quy
mô dân
số:4.522

người)

5,138

11,36

2,71

5,99

- Đất nhóm nhả ở hiện hừu cài tạo, chinh
trang
1.2. Đất công trình dịch vụ đô thị

0,473

- Đắt giáo dục

0,418

■\-Trường mầm non hiện hữu cái tạo
(Trường mâm non phường 15)
+ Trường tiêu học hiện hừti mở rộng (
trường TH táng Bạt Hổ)
- Dất hành chính hiện hữu cài tạo (UBND
phường 15, cóng an phường 15)
- Đất y tế hiện hữu cài tạo ( trạm y tế
phường 15)
1.3. Dất cây xanh sử dụng công cộng

l .4. Đất giao thông

70

2,71

5

1,05

0.230

50

3

0,188

60

5

0.039

70

5

0,016

70

4

5

1

0,52

1,15

1,435

3,17

2. Dẩt ngoà) đơn vị ở
2.1. Đất kênh rạch (Kênh Tẻ)

1,21

T. Quy hoạch tống mặt bằng sir (lụng đất:
7.1. Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch:
- Khu dân cu một phần phườnu 14 và 15, quận 4 được quy hoạch theo mô
hình đơn vị ở bao gầm các khu chức năng: khu công trình công cộng cap don vị ờ,
các nhóm nhà ở, khu công viên cây xanh sử dụng công cộng và hệ thòng dường
giao thông (cài tạo. mở rộng hiện trạng và quy hoạch mới). Ngoài các khu chức
năng câp dơn vị ở, trên địa bàn phường còn có các khu chức năng khác (ngoài câp
đơn vị ở) như: đât cơ quan, xí nghiệp, công trình tôn giáo, đât giao thông dôi
ngoại, kênh rạch...

- Toàn khu vực quy hoạch dược phân chia thảnh 3 đơn vị ờ. xác định
như sau:
Đon vị ở I: riằm phía Đông dường Bắc Nam giới hạn bởi đường Vĩnh Hội
nối dài - đường dụ kiến - kênh Tẻ, là khu vực tập trung đông dân cư hiện hừu.
Dự kiến cái tạo và chinh trang dô thị thông qua dự án Incomex với các chức năng
dân cư, công cộng, thương mại, dịch vụ cao tầng, đồng thời dự kiến xây dựng tại
dơn vị ờ 1 một công vi ôn cây xanh.

Đơn vị ờ II: giới hạn bởi đường Vĩnh Hội nối dài - đường Xóm Chiếu đường Tôn Thất Thuyết và đường dự phóng. Phía Bắc được chinh trang bởi dự án
công ty Euro Window, phía Nam là khu vực dân cư hiện hừu được định hướng có
the thực hiện dự án.
Đơn vị ở III giới hạn bời đường Xóm Chiếu, đường Tôn Thất Thuyết cho
đến hết ranh phường 15. Đây là khu vực dân cư hiện hữu ốn định với hệ thống
công trình công cộng cấp phường hiện hữu.

- Định hướng quy hoạch các nhóm nhà ờ:
t- Khu vực dọc đường đường Bắc - Nam và dường Vĩnh Hội nối dài
(theo dự kiến quy hoạch), dự kiến giải tòa các khu nhà lụp xụp và xây dựng khu
công trình hồn hợp cao tâng (thương mại - dịch vụ kêt hợp nhà ờ cao tâng).
4- Khư dân cư phía Đông Nam đường Xóm Chiếu chú yểu là các nhóm nhà
ờ hiện hừu cai tạo chinh trang.

4- Các khu vực dân cư còn lại chu yếu là các nhóm nhà ờ hiện hữu cải tạo
kct hợp xây clựng mới.
- Định hướng quy hoạch các công trình công cộng cấp dơn vị ở;
4- Hành chính: giừ nguyên vị trí úy ban nhân dân phường 15 hiện hữu mặt
tiền đường Tôn Thất Thuyết nhưng có dự kièn mở rộng dên dường Xóm Chiêu.

4- Giáo dục: cập nhật theo quy hoạch mạng lưới giáo dục quận 4 đã duyệt,
kết hợp một sỗ điều chinh cho phù hợp thực tế như sau:
* Mam non: không mơ rộng trường mầm non phường 15, mà xay dựng inời
1 trường mầm non tại khu vực trước đây đã phê duyệt quy hoạch là đàt công trình
công cộng (kế bèn chùa Linh Bửu).
* Tiều học: giừ nguyên trường tiều học Tăng Bạt Hố B, mờ rộng trường
tiểu học Đống Đa ra dến đường Bắc Nam và Tôn Thất Thuyết.

* Trung học sơ sở: giừ nguyên trường trung học co1 sở Tâng Bạt Hồ A.
Trong giai đoạn dài hạn sê chuyển thành trường Tiêu học.
4- Dịch vụ - thương mại: Xày dựng mới trung tâm thương mại - dịch vụ tại
khu vực trung tâm phường 15.

4- Y tề: giừ nguyên trạm y te phường 15 hiện hữu.
+ Văn hoá: xây dựng mới nhà văn hóa phường 15 tại vị trí trước đay là đất
công trình công cộng (kế bên chùa Linh Bứu).
- Định hướng quy hoạch khu cây xanh công viên :

- Xây dựng mới một khu công viên cây xanh tập trung tại vị trí trung tâm
phường 15.
4- Di dời. giải toa toàn bộ công trình hiện hữu dọc bờ kênh Bến Nghé và
xây dựng cãi tạo thảnh công viên - thê dục thê thao, tạo không gian mỡ và canh
quan đẹp đê phục vụ cho nhu câu nghi ngơi, thư giàn, thê dục thê thao cùa nhân
dân phường 15 nói riêng cùng như nhân dân quận 4 nói chung.

7.2. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị:

- Khu vực quy hoạch được tô chức không gian tuân thù theo thiết kế đô thị
của dồ án diều chình quy hoạch chung xây dựng quận 4 đã được phê duyệt.
Các không gian cao tầng, không gian mớ, điếm nhìn thu hút được phân bố
trên các trục đường lớn; các khu vực hiện hữu được khuyên khích cài tạo. tò chức
lại một cách ngăn nắp, trật tự. tạo nên hình ảnh của một đô thị hiện đại, văn minh.

- Nguyên tắc định hướng, tổ chức không gian, kiến trúc, cành quan đô thị:

+ Đối với cac khu vực hiện hữu cải tạo chình trang: Đơn vị ở III được định
hướng là khu vực hiện hữu cãi tạo. Các công trinh trong khu vực này chũ yếu là
nhà liên kế với diện tích nhỏ và một số công trình công cộng khu ở, không cỏ các
công trình mang tỉnh lịch sử cần giữ lại. Việc chinh trang đô thị sè dựa vào các
quyết định quàn ly các khu vực hiện hữu cùa ủy ban nhân dân thành phô. Hình
thức kiến trúc khuyến khích theo hướng hiện đại, phù hợp khí hậu nhiệt đới.

+ Đối với các khu vực phát triển mới:
Trục đường Bác Nam và Tôn Thất Thuyết được xác định là các trục cành
quan chính; các khu hỗn họp thương mại - dịch vụ, công viên tạo cành quan đẹp.
sầm uất kết hợp tồ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho khu vực sè tặp trung
tron các tuyến này. Các công trinh công cộng xây dựng trên trục đường nàỵ phải
có khoảng lùi lớn nhăm tạo tâm nhìn thoáng cho công trình, hình thức kiên trúc
dẹp. hài hoà, vừa mang vẻ dẹp hiện đại, văn minh.
Khu vực trung tâm thương mại dự kiến trong đơn vị ờ II, đây sê là diem kết
nối các khu vực hỗn hợp. trường học, công viên và khu dân cư hiện hừu sè được tô
chức không gian như là một diêm nhấn chính cho khu quy hoạch. Hình thức kiên
trúc mang tính hiện đại phù hợp với điều kiện Việt Nam.
- Cơ sở xác định tầng cao xây dựng công trình cho từng ô phố; nguyên tắc
xác định khoáng lùi các công trình đối với các trục dường:
+ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD cứa Bộ Xày dựng về Ban hành quy
chuân kỹ thuật quôc gia vê quy hoạch xây dựng.
+ Quyết định sổ 135/2007/QĐ-ƯBND ngày 08 thảng 12 năm 2007 cùa
ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về kiến trúc nhà lien kế trong khu
dỏ thị hiện hừu tại thành phố Hồ Chí Minh.
+ Quyết định số 45/2009/QD-UBNI) ngày 03 tháng 7 năm 2009 của úy ban
nhân dân thành phố về sữa dổi, bồ sung một số diều cũa Quyết định số
135/2007/QĐ-ƯBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của ủy ban nhân dân
thành phố.
7.3. Thiết kế đô thị:
- Khoảng lùi tối thiều của công trình so với ranh lộ giới theo Quy chuẩn
Quy hoạch Xây dựng Việt Nam 01: 2008/BXD ban hành theo Quyết định sổ
04/2008/BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 cùa Bộ Xây dựng.
- về nội dung thiết kế dô thị, ngoài việc áp dụng khoảng lùi công trình tối
thiểu theo Quy chuấn Quy hoạch Xây dựng Việt Nam nêu trên, về lâu dài ủy ban
Nhân dân quận 4 cẩn chi dạo việc nghiên cứu dể lập kế hoạch tổ chức thực hiện
các nội dung khác về thiết kế dô thị và lập Quy chế quàn lý quy hoạch kiến trúc dô
thị dược quy định trong Luật Quy hoạch Đô thị, Nghị định số 38/2010/NĐ-CP
ngày 07 tháng 4 nám 2010 cùa Chính phú về Quàn lý không gian kiến trúc cảnh
quan đô thị, Thông lư số 19/TT-BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây
dựng về Quy chế quàn lý kiến trúc dô thị như: cảnh quan đô thị dọc các trục
dường chính, khu trung tâm. các khu vực không gian mờ, các công trinh điểm
nhấn...

8. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường khu vực
(lộ giới > 12m) bao gồm các nội dung sau:
8.1. Quy hoạch giao thông:
Căn cứ đồ án điều chinh quy hoạch chung xây dựng quận 4 đã được phe
duyệt, xác dinh các trục đường Xóm Chiếu, đường Vĩnh Hội nối dài, đường
Tôn Thất Thuyết là các tuyến giao thông chính cùa khu quy hoạch, về quy mô
mặt cắt ngang và lộ giới các trục dường này như sau:

Đường Xóm Chiếu lộ giới 25m, dự kiến 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe lồng hợp:
Đường Vĩnh Hội nối dài lộ giới 25m, dự kiến 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe
tồng hợp;
Đường Tôn Thất Thuyết lộ giới 25m ( từ tim đường hiện hữu mỏ rộng về
phía dân cư 10m, về phía kênh Tè lõm ), dự kiến 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe
tồng hợp;
Tuyền giao thông đồi ngoại có liên quan đốn khu vực quy hoạch lả trục
đường Bắc Nam. Tuyến đường này xuyên suốt quận 4 kết nối với trung tâm
quận 1 và quận 7. Đoạn từ nút giao thông Tôn Dãn - Vĩnh Hội - Bắc Nam hướng
về phía đường Tôn Thất Thuyêt lộ giới 46m. Đoạn vuốt nối cầu Long Kiêng - Tôn
Đàn lộ giới 50.1 m.

Dự kiến quy hoạch tuyến xe điện ngầm thảnh phố: cỏ 1 tuyển xe điện ngầm
thành phố (tuyến số 4) đi dưới hành lang dường Bắc Nam trong ranh dịa bàn
quận 4.
4-

về giao thông đối nội:

Trên cơ sở các tuyên dường hiện hừu và các dự án dang triển khai, dự kiến
xây dựng một số tuyến dường nội bộ khu vực, bổ sung gắn kết với các trục đường
chính. Tồng chiều dài mạng lưới đường quy hoạch khoáng 5.993 m, trong đó:

4- Đường chính: 1080 m (gồm các tuyến kể trên)
4- Đường khu vực, nội bộ : 4913 m (các tuyến đường còn lại).
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+ Nút giao thông quan trọng của khu vực quy hoạch là điềm giao cắt cùa
đường Bắc Nam, hường Vĩnh Hội nối dài, đường Tòn Đản. Đây là nút giao thông
bằng cốt với đường kính D=llOm, diện tích chiếm dụng (phần nằm trong ranh
phường 15) khoảng 3.500 m2.

+ Xây dựng mới cầu Long Kiểng nối quận 4 với quận 7 bắc qua kênh Tẻ
dâm bào độ cao tĩnh không để tàu thuyền có thể qua lại. Kênh Tè là kênh cap II.
Theo Quyết định số 5191/QĐ-ƯBND ngày 29 tháng 11 năm 2008 cùa ủy ban
nhân dân thành phố về việc phe duyệt Đồ án điều chinh quy hoạch chung xây
dựng quận 4 thì hướng xác định hành lang an toàn kênh Té trùng với ranh lộ giới
dường Tôn Thắt Thuyết nhằm hạn chế việc giài tòa dân hiện hữu.
* Lưu ý:
- Đối với đường cỏ lộ giới nhò hơn 12m thuộc quy hoạch hèm, trong quá
trình triền khai các dự án dầu lư, ửy ban nhân dân quận 4 sẽ căn cử theo Quyết
định số 88/2007/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của ủy ban nhân dân
thành phố về việc ban hành quy định về lộ giới và quân lý đường hèm trong các
khu dàn cư hiện hửu thuộc địa bàn thành phố để xác định cụ thể.
- Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn I2m không thuộc quy hoạch hẻm,
trong quá trình triên khai các dự án đầu tư sỗ căn cử trên điều kiện hiện trạng, nhu
cầu vã phương án tổ chức giao thông theo dề xuất, phù hợp theo quy định.
- Việc the hiện tọa dộ mốc thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc còng
bố quy hoạch và cấm mốc giới xây dựng ngoải thực địa nhàm phục vụ quản lý quy
hoạch xây dựng theo quy định, ủy ban nhân dân quận 4 và đơn vị tư vấn sẽ chịu
trách nhiệm về tính chính xác các số liệu cập nhật này.

8.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đắt xây dựng:
a) Quy hoạch chiều cao (san nền):
- Chọn cao độ khống ché cho toàn khu vực là H=2.00m (Hệ VN2000).
- Khu hiện hừu cải tạo giữ lại cỏ nền đất <2,00m: khuyến cáo nâng dần nền
dất lên cao dộ 2,00m khi có điều kiện.
- Khu xây dựng mới có nền đất <2,00m: nâng nền triệt để, đảm hão cao độ
xây dựng >2,00m.
- Hướng đồ dốc từ giừa các tiểu khu ra xung quanh.

b) Quy hoạch thoát nuớc mưa:
- Sử dụng hệ thống thoát chung nước bẩn và nước mặt.
- Tổ chức mạng lưới: cặp nhặt các tuyến cống chính phù hợp với định
hưởng thoát nước cùa dồ án diều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 4 như:
tuyến cống 1500 trên đường Đoàn Văn Bơ và cống hộp 1600 x 1600 trên dường
Xóm Chiếu, tuyến 1400 X 1400 trên dường số 1 và tuyến 1400 X 1600 trên dường
số 2 dự phóng. Xây dựng các tuyến cống nhánh dọc theo các trục đường giao
thông đe thu gom toàn bộ nước mặt khu vực rồi dẫn thoát vào các tuycn cống
chính trước khi xã ra kênh.
- Hướng thoát: thoát về phía Nam ra kènh Tẽ.
- Sũ dụng cống bè tông cốt thép đặt ngâm, nối cống theo nguyên tắc ngang
đình, độ sâu chôn cống toi thiêu 0.7m.

8.3. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn cấp nước: sử dụng nguồn nước máy thành phố. dựa vào tuyến ong
cấp nước hiện trạng trên dường Bắc Nam, đường Xóm Chiếu, đường Tòn Thài
Thuyết và tuyến 0300 dự kiến trên đường Vĩnh Hội.

- Tiêu chuẩn cắp nước sinh hoạt: 180 (lít/ngưởi/ngày).
- Tiêu chuàn cấp nước chừa cháy: 15 lít/s/đám cháy, sổ đám cháy dồng
thời: 2 đám cháy (theo TCVN 2622-1995).

- Tồng nhu cầu dùng nước: 5.295-6.415 (mVngày).
- Mạng lưới cấp nước dựa vào mạng lưới cấp nước phân phối hiện hìri:
và mạng lưới đường ống cắp nước dự kiến trong quy hoạch chung cấp nước
thành phố và quy hoạch cấp nước của quận 4.

8.4. Quy hoạch cấp diện và clìiếu sáng:

- Chí tiêu cấp điện: 2500 KWh/người/năm.
- Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy từ trạm hiện hữu 1 10/1522KV Chánh Hưng thông qua trạm ngắt Thành Công. Giai đoạn sau bồ sung tù
trạm 110/15-22KV Khánh Hội.

- Trạm biến áp phân phối 15-22/0.4KV đặt ngoài trời kém mỹ quan và thiếu
an toàn sè thay dần bàng trạm phòng, trạm đơn thân (trạm cột), riêng các trạm
phòng có công suất nhỏ cần cài tạo và thay máy có công suất lớn. Trạm biến thế
phân phối phục vụ công cộng và nhà ở cần cải tạo, xây dụng mới có tông công
suất đặt 31.730KVA.
- Phương án quy hoạch lưới phân phối phù hợp:

+ Mạng trung thể I5KV hiện hừu đi trên trụ BTLT được thay thế dần bằng
cáp ngầm 22KV tiết diện trên các trục chính s >240mm2.
+ Xây dựng mới các tuyến 22KV xuất phát từ trạm 110/15-22KV Khánh
Hội dân dọc theo các trục đường giao thông chính dùng cáp dồng 3 lõi cách diện
XLPE, s >240mm", chôn ngầm.
+ Mạng hạ thế cấp diện cho các công trình dùng cáp đồng 4 lõi bọc cách
diện chôn ngầm, tiết diện phù hợp với với các công trình.

4- Mạng hạ thế hiện hừu đi trên trụ BTLT sử dụng cáp ABC sẽ dần dược
thay thế bằng cáp ngầm.
+ Chiếu sáng giao thông sử dụng đèn cao áp Sodium 150W-^-250W-220V
găn trên tại thép mạ kẽm cao 8m 9m.
8.5. Quy hoạch thoát nước thai và vệ sinh môi trường:
iì) Thoát ntrớc hấn:
- Giài pháp ìhoát nước thái: Khu quy hoạch nằm trong lưu vực kênh Tàu Hù
- kcnh Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ thuộc dự án câi thiện mòi trưởng nước
thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Mạng lưới thoát nước thài xây dựng dạng
mạng lưới thoát nước riêng để thu gom nước thái, nối vào hệ thống công bao dọc
dường Tôn Thất Thuyết, đưa nước thài về trạm bơm chuyển tiếp tại phường 4,
quận 8, về nhà máy xử lý tại xà Binh Hưng, huyện Bình Chánh.
- Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 180 (lít/người/ngày).

- Tồng lượng nước thài: 4.101 - 5.421 (m'/ngày).
- Mạng lưói thoát nước: Mạng lưới cống được xây dựng trong khu quy
hoạch là mạng lưới cống ngầm có đường kính 0300 -> 0500 mm lập trung theo 2
tuyến cống chính đi dọc theo dường Bắc Nam (Tôn Đản) và đường Xóm Chiếu.
Hai tuyến cống nay sẽ nối vào tuyến cổng bao dọc đuờng Tôn Thất Thuyết thuộc
dự án cải thiện môi trường nước.

b) Rác thải và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt: 1,2 (kg/người/ngày).
- rồng lượng rác thãi sinh hoạt: 18 (tấn/ngày).
- Phương án thu gom và xừ lý rác: Rác thài được thu gom, vận chuyên về
khu xứ lý rác tập trung cua thành phố theo quy hoạch.

8.6. Bản đổ tổng họp đường dây đường ống:
Bàn ve thề hiện phú hợp với quy định trong QCXDVN 01:2008 tại
Quyết định số 04/2008/QD-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng vê
việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (đảm bảo khoáng cách tôi thiêu giừa
các công trình hạ tằng kỳ thuật ngấm đô thị, không nằm trong tuy-nen hoặc các
dường hào kỹ thuật).
8.7. Quy hoạch mạng iưói thông tin liên lạc:

- Tiêu chuẩn phát triển viễn thông: 25 -ỉ- 30máy/100 dân.
- Dự báo nhu cầu phát triền viễn thông trên toàn khu là: 5.940 máy.
- Các tuyến cáp treo hiện hữu sẽ được thảo gờ và thay thế dần bàng cáp đi
ngầm. Các tuyến cáp xây mới dược đặt trong hào kỹ thuật di ngâm.

9. Nội dung lưu ý khác:
- Đối với nội dung bàn đồ đánh giả môi trường chiến lược và Quy định
quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 một
phần khu dân cư phượng 14 và phường 15. quận 4 sẽ được cơ quan tô chức lập
quy hoạch đô thị trình thâm định và phê duyệt bộ sung sau khi Sở Tài nguyên và
Môi trường có hướng dẫn triển khai Nghị định sô 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng
4 năm 2011 cùa Chính phũ, Thông tư sỏ 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7
năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư sô 01/2011/TT-BXD ngày
27 tháng I năm 2011 của Bộ Xây dựng.
- Việc công bố công khai quy hoạch đô thị và cắm mốc giới theo quy hoạch
đô thị cân thực hiện theo Thông tư sô 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm
2010 và Điều 53, Điều 54 và Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị.

Điều 2: Trách nhiệm cùa chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, úy ban nhân dần quân 4 và đơn vị tư vấn thiết
kế lập bản đồ hiện trạng chịu trách nhiệm vê tính chính xác cùa các sô liệu đánh
giá hiện trạng trong hồ sơ bàn vẽ đô án điều chính quy hoạch phân khu tý lệ
1/2000 một phần khu dân cư phường 14 và phường 15, quận 4.
- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phê duyệt đồ án quy hoạch đỏ thị này.
ủỵ ban nhân dân quận 4 cần phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc dể tô chức còng
bố công khai dồ án quy hoạch đô thị theo quy định.

- Trên cơ sở dồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt này, ùy ban nhân dân
quận 4 cần có kế hoạch tồ chức lập quy chế quàn lý quy hoạch, kiên trúc đô thị
theo quy định để làm cơ sờ quân lý xây dựng đô thị, phát triẽn đô thị theo quy
hoạch và định hưởng phát triên kiên trúc đô thị, bảo vệ cảnh quan đô thị, kiêm
soát việc xây dựng, chinh trang, phát triên đô thị trong phạm vi quy hoạch: dông
thời tồ chức lập, thấm định, phê duyệt nhiệm vụ và hô sơ cắm mốc giới theo dô án
quy hoạch đô thị đê triên khai cãm mồc giới ngoài thực địa theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có đính kèm các băn vè. thuyết minh dồ án diêu
chinh quy hoạch phân khu tỳ lệ 1/2000 một phần khu dân cư phường 14 và
phường 15, quận 4, dược nêu tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phỏng Uy ban nhân dân thành phố: Giám đốc Sớ Quy
hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sờ Tài nguyên và Môi
trường, Giám đốc Sờ Tài chính, Giám đốc Sở Ke hoạch và Đầu tư, Giám dốc Sở
Giao thông vận tải, Giám dốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,
Giám đốc Sớ Giáo dục và E)ào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa, thế thao và Du lịch:
Viện trường Viện Nghiên cửu phát triển thành phố, Giám đốc Ban Quán lý đầu tư
xây dựng công trình quận 4, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chú tịch
Úy ban nhân dàn quận 4; Chú tịch Uy ban nhân dân phường J4, Chủ tịch Uy ban
nhân dân phường 15, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

nhộn:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT. các PCT;
- VPUB-.Cảc PVP;
- Cúc phòng chuyên viên;
- Lira: VT.(ĐTMT-N) D. st>
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